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في المؤتمر الثاني لغرفة تجارة وصناعة الكویت الذي یقام كــلمة سمو رئیس مجلس الوزراء
حفظھ هللا ورعاه-تحت رعایة صاحب السمو أمیر البالد المفدى 

2007مارس 12

بسم اهللا الرحمن الرحیم

حضرة صاحب السمو الشیخ صباح األحمد الجابر الصباح حفظكم اهللا ورعاكم

الشیخ نواف األحمد الجابر حفظكم اهللاھدسمو ولي الع

الموقرمعالي األخ الكریم جاسم محمد الخرافي رئیس مجلس األمة

أصحاب المعالي الشیوخ

األخ الكریم على محمد ثنیان الغانم رئیس غرفة تجارة وصناعة الكویت

إلخوة الحضور الكرامو ااألخوات 

السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ

المؤتمر الثاني لغرفة تجارة الطالع أن ٌیشرف حضرة صاحب السمو أمیر البالد حفظھ اهللاھ من حسنان
وصناعة الكویت الذي نتطلع إلى مداوالتھ وتوصیاتھ بعین الجد من اجل تفعیلھا خدمة لوطننا الكویت،خاصة 

فل أن تتمتع توصیاتھ لدرایة ما یكو اقتصادیة لھا من الخبرة و اھذا المؤتمر یشمل على توجھات فكریة إنو
.بالشمول،وتخدم أھدافھ المصلحة العامة

ما یولیھ حضرة صاحب السمو أمیر البالد حفظھ اهللا للموضوع االقتصادي في الكویت یعرفھ القاصي إن
لداني، فقد توجت رؤیتھ الصائبة بالدعوة إلى جعل الكویت مركزا مالیا وتجاریا على الصعیدین اإلقلیمي او
قد دأبت الحكومات تحت رعایتھ وفي عھده المیمون إعطاء ھذا األمر أولویة یستحقھا ، فبغیر تقدم لدولي ، واو

اقتصادي وتحدیث یواكب مسیرة العالم من حولنا، لن یتسنى لنا القدرة على المنافسة الحقیقیة في عالم تفرض 
.علیھ العولمة مجموعة من التحدیات الجسام

قلیمي یشھد في ھذه المرحلة بالذات خطوات في أصالح الھیاكل االقتصادیة لنظام اإلو االنظام الدولي إن
لكویت لیست استثناءا من ذلك وما نجحت فیھ دول كثیرة لیس بخاف عن أبناء الكویت ،وھو لیس و اللدول،

سرا من األسرار،ھو فقط یحتاج إلى عزیمة وتكاتف جماعي، ُیعلي المصالح المشتركة ویتعالى عن الصغائر 
.لجزئیاتاو

لحمد هللا شباب قادر على وضع الخطط ومتابعتھا وتحقیق النجاحات، ولقد ضرب القطاع الوطني و افلدینا 
.لعقل الطموح ألبنائنا وبناتنا للنجاحو اسابقا والحقا، المثل تلو المثل على القدرة اإلنسانیة الكویت،الخاص في 

أیھا الحفل الكریم

اإلصالح عمل وتضحیة ، ....ح لیس شعارا یرفع، وال ھو بآمال تنثر في الھواءاإلصالإن..... تعالوا نتصارح
ختیار انجح الطرق لتذلیل العقبات،ولقد ارتضي شعبنا بقیادتھ الحكیمة، أن و اوفھم للتحدیات المحیطة بنا، 

لشورى تشكیك ، ولكن ایكون الرأي بیننا في األمور العامة شورى،ذلك أمر ال رجعة فیھ وال ھو موضع
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لمشتركة وتضحي في مرحلة التأقلم الصعب من و الدیمقراطیة ، لھا ضوابط ومنطلقات تقدم المصالح العامة وا
اجل مردود اكبر ألجیالنا في المستقبل،وھي فوق ذلك تعمل على حشد إرادة وطنیة تدرك ضرورة اإلصالح 

.وتكلفتھ وتتجاوب مع الظروف المتغیرة بسھولة ویسر

لمراجعة اإلداریة ضرورتان سابقتان لإلصالح المرجو، ودون تعاون صادق بین و االبناء التشریعي انلذا ف
لتشریعیة ستذھب كل جھودنا أدراج الریاح ، مھما صفت النیات وعظمت األھداف، و االسلطتین التنفیذیة 

معنا للنھوض بأعباء فلنجعل رأس ھمنا خدمة الكویت التي أعطتنا وال زالت الكثیر، عن طریق تمكین مجت
.لمستقبل، فبغیر ذلك التعاون الصادق سنضیع الفرص على بالدنا وھي فرص عظیمةو االحاضر 

الستثمار الحقیقي ھو في استخدام ھذه الوفرة و ااإلمكانیات المادیة المتاحة الیوم قد ال تكون متوفرة غدا،إن
إلجادة سوف و ارامجنا التعلیمیة عن طریق اإلتاحة إعادة صیاغة بانالمالیة لبناء رأس المال البشري،لذا ف

یؤھل أبنائنا ألعمال في المستقبل ذات قیمة مضافة لالقتصاد ومردود وطني عال في اإلدارة التنمویة بأشكالھا 
.المختلفة

من لالستفادةألنشطة اإلنتاجیة وغیرھا تحتاج إلى أن تذلیل العقبات التي تعترضھاو اكما أن تطویر القطاعات 
.لخارجي،وتوفر فرص عمل ألبنائناو افي السوق المحلي جھودھا

قصوى تعاون السلطتین تعاونا وطنیا حقیقیا ومثمر،یبتعد بنا عن شبھات األنانیة كل ذلك یحتاج كأولویة
.لخالفات الشخصیة البغیضة، فنحن أبناء وطن واحد أعطانا األمان لنعطیھ التنمیةو االضیقة 

من حق القطاع الخاص الكویتي أن یطالب بإصالحات اقتصادیة وتھیئة المناخ الصحي انمن جھة أخرى ف
لصحیح إلعادة دوره الریادي في مجتمعنا،غیر أن علیھ واجب العنایة بالمشاركة االجتماعیة،فال حقوق دون او

.واجبات وال مسؤولیة دون محاسبة

وطني،طاع الحكومي یستلزم التعامل بإحساس كما ھو بالقالخاص،قتدار بالقطاع و االنھوض بكفاءة إن
.لتنافس الشریف، في حدود العدل ونطاق القانون وخدمة المجتمعو اقاعدتھ التعامل السلیم 

سیدي صاحب السمو

تشریفكم لحضور ھذا اللقاء التاریخي لھو فخر لنا جمیعا،ومن خالل توجیھاتكم الكریمة وحرصكم على أبناء إن
الكویت بأن تتبوأ مكانھا الصحیح على الخارطة االقتصادیة نأمل من كل األخوة في سدة الكویت وعلى بالدنا

القرار ومن قطاعات المجتمع الكویتي قاطبة أن نتعاون معا لرفع رایة الكویت خفاقة في ظل حكمكم الرشید 
.لحكیماو

لسالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ ،،،او


